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نواب األمة يستذكرون الغزو العراقي بدروس وفوائد

الغامن في ذكرى الغزو :الكويتيون جنحوا في اختبار الوطن ووجوده
ع� �ي� �س ��ى ال� � �ك� � �ن � ��دري :أث � �ب� ��ت ال �ش �ع ��ب
ص �ل ��اب � �ت � ��ه ف� � ��ي م � ��واج � �ه � ��ة ال� � �ع� � ��دوان
ع � � �س � � �ك� � ��ر ال � � � � �ع � � � � �ن� � � � ��زي :ب� � � �ط� � � ��والت
وت �ض �ح �ي��ات أب �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ال �غ��زو
م� � �ث � ��ال رائ� � � � ��ع ع � �ل� ��ى وح� � � � ��دة ال� �ش� �ع ��ب
مرزوق الغامن

ريا�ض عواد
ق��ال رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق علي
الغامن أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم على
دولة الكويت فرصة الستذكار حقيقة جناح
الكويتيني في اختبار الوطن ووجوده.
وأض���اف ال��غ��امن ف��ي تصريح صحفي «
كالكثير من شعوب األرض عبر التاريخ،
خضع الكويتيون قبل ثالثني عاما الختبار
الوطن  ،وجودا وكيانا ،وجنحوا فيه بامتياز،
داف��ع�ين م��ن دم��ه��م وتضحياتهم ثمن بقاء
الكويت ووجودها».
وقال الغامن « :لقد اثبت الكويتيون ان
قوة أي بلد وحتقق شرط صموده ،ليس له
عالقة بحجم سكانه وكبر رقعته اجلغرافية ،
وإمنا باميان هذا الشعب بقضيته واستماتته
ف��ي ال��دف��اع ع��ن وط��ن��ه وارض���ه والتمسك
بشرعيته «.
وقال الغامن» :ونحن نسترجع ذكرى
الغزو الغاشم ،ال منلك اال ال��وق��وف اجالال
واكبارا واحتراما ،لشهدائنا األب��رار الذين
ضحوا باعز ما ميلكون من اجل هذا الوطن

عيسى الكندري

العزيز ونسأل الله العلي القدير أن يرحمهم
برحمته ويحشرهم في جنة الفردوس».
واض����اف ال���غ���امن» :ول���ن ننسى من
وقفنا معنا في ذاك االختبار الوجودي ،بدءا
م��ن اشقائنا اخلليجيني ال��ذي��ن ك��ان��وا بعد
الله سندنا وعوننا م��رورا باخوتنا العرب
واملسلمني ممن َوقفوا معنا وقفة األخ مع أخيه
 ،وانتهاءا مبوقف اصدقائنا في مختلف أنحاء
األرض «.
واختتم الغامن تصريحه قائال « :نسأل
الله جلت قدرته ان يحفظ الكويت وأهلها من
كل شر ومكروه وان يحفظ أميرنا ويرجعه
الينا ساملا معافى باذنه تعالى «.
وق��ال نائب رئيس مجلس االم��ة عيسى
الكندري :نستذكر شهداءنا االبرار وماحل بنا
من دمار الغزو وشتاته أثبت الشعب صالبته
في مواجهة العدوان واليوم نعيش أجواء
قلق جراء الوباء الذي خلف مرضى وشهداء
ومامنر به من ظروف تدعونا جميعا لنبذ كل
صور الفرقه والشقاق ونواجه املرحله املقبله
بوالئنا وتصاحلنا ومتاسك جبهتنا الداخلية

عسكر العنزي

كما طالب النائب أسامة الشاهني  :بنشر
كامل أج��زاء «تقرير جلنة تقصي احلقائق»
البرملانية عن الغزو العراقي باعتباره وثيقة
تاريخية ووطنية هامة.
وقال الشاهني  :فيذكرى الغزو العراقي
الغاشم لوطنناالكويت  -وبعد م��رور 30
عاما حان الوقت لنشر (كامل) أجزاء «تقرير
جلنة تقصي احلقائق» البرملانية باعتباره
وثيقة تاريخية ووطنية هامة  ،قيامًا بحق
واملهجرين في
َّ
#شهداء_الكويت والصامدين
 90/1991ومن واج��ب األجيال احلاضرة
والقادمة ،االطالع على (كامل) أجزاء التقرير
وت��وص��ي��ات��ه ،وص���ور التضحيات وأوج��ه
التقصير حينها.
وأض��اف الشاهني :تقدمت باقتراح قيام
مكتب املجلس بنشر التقرير كامال ورفعه
ع��ل��ى امل��وق��ع ال��رس��م��ي ملجلس األم���ة ألخ��ذ
الدروس والعبر وتدوين وحفظ التضحيات
والبطوالت ومعرفة أوجه القصور والنقص
وتالفيها ف��ي وطننا احلبيب قياما بحق
الشهداء وتضحيات الصامدين واملهجرين

عبدالله فهاد

سائلني املولى أن تكتمل فرحتنا بعودة سمو
األمير الشيخ صباح األحمد ساملا معافى من
رحلته العالجية.
بدوره أكد النائب عبد الله فهاد أن ذكرى
الغزو العراقي الغاشم هذا العام متر علينا
في ظروف استثنائية على جميع املستويات
سواء داخليا أو خارجيا وأمامنا ملفات عديدة
تتطلب من التكاتف والتالحم لتجاوزها.
وأض��اف فهاد فعلى املستوى اخلارجي
تأتينا هذه الذكرى في وقت يعيش فيه العالم
وباء عاملي خطير ال تعرف حتى اآلن أبعاده
وكيفية مواجهته ،إضافة إل��ى العديد من
امللفات التي ما زالت مفتوحة على املستوى
اإلقليمي مثل األزم��ة اخلليجية واملشاكل
التي تعاني منها ال��دول احمليطة .وقال أما
على املستوى الداخلي ولألسف ما زالت ما
زالت هناك الكثير من التحديات السياسية
واالقتصادية ،وأبرزها ملف النواب السابقني
والسياسيني والشباب احملكومني بقضايا
سياسية وقضايا رأي ومعاناة إخواننا
البدون واألعباء على كاهل األسرة الكويتية.

وتابع وال ننسى بهذه املناسبة أن ندعو
الله عز وجل أن يعجل بشفاء صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد وأن يعود
إلى وطنه وشعبه مشافى معافى.
وق��ال النائب ف��راج العربيد  :في ذكرى
الغزو العراقي الغاشم نستذكر بكل فخر
شهداء الكويت األبرار الذين ضحوا بالنفس
وس��ق��وا ارض ال��وط��ن ب��ال��دم��اء ال��ط��اه��رة
ألجل وطنهم فكانوا شعلة التحرير وقبس
االن��ت��ص��ار فهنيئا لهم ال��ش��ه��ادة وال��ع��زة
والكرامة
ال ننسى كل ال��دول التي وقفت مع احلق
الكويتي وعلى رأسها الشقيقة الكبرى اململكة
العربية السعودية وكل دول اخلليج العربية
التي كانت خير سند للشعب الكويتي في
احملنة التي عاشها فبذلوا كل اإلمكانيات
ملساعدته وحترير بلده
تعيدنا ذكرى الغزو العراقي الغاشم الى
استخالص العبر حيث كان الشعب الكويتي
متوحدا وعزيزا وكرميا ووقف صفا واحدا
لتحرير ارضه بعيدا عن الطوائف والفئات
وهذا ما جبل عليه في مل األزمات التي مرت
على الكويت والتاريخ شاهد على ذلك
وأكد النائب عسكر العنزي أن البطوالت
والتضحيات التي قدمها أبناء الكويت في
محنة الغزو العراقي الغاشم كانت مثاال

رائعا على وحدة الشعب الذي رفض االحتالل
وانصهر في بوتقة الوطن وتآلفت تكويناته
وكانت يدا واحدة في صد العدوان الذي أراد
طمس تاريخ شعب وابتالع جغرافيا وطن .
وقال العنزي في تصريح صحافي :ونحن
نستذكر الغزو علينا أن نستخلص الدروس
والعبر فجميع الكويتيني ف��ي ي��وم 2/8
ارخ��ص��وا ال��دم��اء م��ن أج��ل حت��ري��ر الوطن
من براثن العدو الغاشم متمنيا أن تطوى
صفحة اخلالفات بجميع أشكالها بني أبناء
الشعب الواحد ويرسم أهل الكويت صورة
جديدة للتآلف االجتماعي والتالحم الشعبي
ويتم توجيه اجلهد نحو التنمية وتنفيذ
املشاريع .
كما ث��م��ن العنزي م��وق��ف دول اخلليج
العربي وخصوصا اململكة العربية السعودية
إذ احتضنوا اخوانهم بكل حب وود معبرين
عن قوة الروابط األخوية واالجتماعية مؤكدا
أن فرحة التحرير وخروج قوات االحتالل من
أرض السالم هي الذكرى اخلالدة في أذهان
الكويتيني قاطبة سائلني املولى أن يحفظ
الكويت وشعبها ويشافى سمو أمير البالد
الشيخ صباح األح��م��د ويعيده إل��ى أرض
الوطن مشافى معافي ونسأل الله أن يعني
سمو نائب األمير ولي عهده الشيخ نواف
األحمد ويحفطه من كل سوء.

